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Musikkforlaget Musikkentreprenørene har 
til nå lansert over 70 album for avspilling 
på nettet. Ni av disse albumene er gamle 
utgivelser fra LuMi forlag. Intensjonen er å 
lansere ut mye mer, men forlaget trenger 
hjelp. 
 
Musikkentreprenørene er et musikkforlag som 
er knyttet til Kristiansand frikirke. I fjor over-
tok Musikkentreprenørene rettighetene til Lu-
Mi forlag. LuMi var Norges store kristelige 
musikkforlag 
på 70 tallet. 
Nå er ni pro-
duksjoner 
lansert på 
nettet for 
streamimng. 
«LuMi for-
lag var viktig 
i utviklingen 
av ny kriste-
lig musikk i 
den tiden 
rytmisk mu-
sikk ble sett 
på som 
synd», beret-
ter Jon Kle-
veland med 
smil om 
munnen. 
«Det har vært trist at disse produksjonen ikke 
har vært tilgjengelig på mange år. Å få dette 
fram igjen er både verdig og rett, ikke minst 
med tanke på mine to venner Trond Andersen 
og Per Tveit som sto bak mange av disse inn-
spillingene.» 
Det som gjøres er å hente frem de gamle tape-
ne, digitalisere dem og så justere lyden. Dette 
er et viktig arbeid. Kvaliteten på de gamle lyd-

båndene er utsatt og kan faktisk mistes. Nå er 
musikken ikke bare gjort tilgjengelig for folk, 
men også digitalt arkivert for fremtiden. 
LuMi har flere hundre utgivelser, og det blir en 
stor utgift å redde all denne musikken. 
«Vi har begynt med innspillingene til Storsa-
lens Minikor og med Lage Wedin. Men det er 
mye mer som vi gjerne vil lansere igjen», sier 
frikirkeorganisten. 
Det foreligger også utgivelser knyttet til Kris-
tiansand frikirke. Noen album med Ungdoms-

teamet og ett 
med Jan 
Sødal. Flere 
av utgivelsene 
har også Sig-
vald Tveit 
hatt med å 
gjøre. 
«Å digitalise-
re og å 
«mastre» ett 
album koster 
oss rundt fem 
tusen kroner. 
Inntektene til 
Musikkentre-
prenørene er 
minimale, så 
vi trenger 
støtte for å få 
gjort dette», 

understreker Kleveland som håper at det finnes 
noen som kunne ha lyst til å hjelpe prosjektet. 
Gå gjerne inn på Musikkentreprenørenes hjem-
meside og se hva forlaget har gitt ut. Et resul-
tat som Kristiansand frikirke kan være stolte 
av. Se her: www.musikkent.no. 
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Pastorens 

 
Kirken er stengt – menigheten er åpen 

 
Det er en drøy måned siden vi måtte stenge kirken for gudstjenester og andre samlinger, og for 
første gang i menighetens historie har kirken vært stengt i påsken. Vi vet at mange savner både 
kirkebygget og menighetsfellesskapet, og vi gleder oss til å komme sammen igjen. 
 
Samtidig er det viktig for oss å holde fram at selv om kirkebygget er stengt, er menighetsfellesska-
pet tilgjengelig. Guds rike og Guds menighet består ikke av bygninger, men av mennesker. Og 
Gud bor ikke i hus, men ved Den Hellige Ånd bor Han i oss som tror. Derfor er heldigvis ikke me-
nighetsfellesskapet avhengig av at kirkebygget er åpnet.  
 
Dagene og ukene er annerledes enn vanlig. Vi er avskjermet fra fellesskap. Aktiviteter og sammen-
komster er avlyst, og vi får frigjort tid. Som menighet og enkeltpersoner kan vi bruke noe av denne 
tiden til å søke nærmere Gud. Menigheten er et trosfellesskap med Jesus som sentrum, og i tider 
der vi må holde avstand til hverandre, kan vi fremdeles søke nærmere Ham. Vi har Guds Ord til-
gjengelig, bønnekanalen er alltid åpen, og gjennom radio, TV og internett, finnes det et rikt tilbud 
av god forkynnelse og kristen sang og musikk.  
 
Vi har nettopp feiret påske, med fokus på Jesu død og oppstandelse som en soning for verdens syn-
der. I Joh. 21 kan vi lese om at Jesus møtte disiplene på stranden etter oppstandelsen. De hadde 
sviktet ham alle sammen, men likevel møtte han dem med omsorg og kjærlighet. De fikk mat når 
de var sultne, varme når de var kalde, hvile når de var trøtte og fellesskap når de kjente seg forlatt.  
Og Jesu oppfordring til dem (og i særdeleshet Peter i dette tilfellet) er knalltydelig: ”Følg meg!” 
Det samme kallet gjelder for oss i dag. 
 
Vi trenger å spørre oss og finne ut hva det betyr å følge Jesus, rent praktisk og konkret, i den situa-
sjonen verden nå befinner seg i. Det innebærer som alltid, å elske Gud og vår neste som oss selv, 
men hvordan ser det ut når vi ikke kan treffes? Vår menighets visjon er åpne hjerter oppover og 
utover, og det handler jo nettopp om dette: At vi søker Gud først, og som en konsekvens av den 
relasjonen åpner hjertene ut mot vår neste.  
 
Jeg har ei venninne som disse dagene har innført begrepet ”street-visiting” (gatebesøk).  Hun fyller 
opp bilen med blomster, og reiser rundt til familie og venner og overrekker blomster, smil og glede 
fra gata utenfor huset. Det er til stor oppmuntring! La oss som menighet bruke disse ukene til å 
være kreative på å nå hverandre og andre med godhet på nye måter. Vi kan be Gud om å vise oss 
hvem som trenger det spesielt, og om vi tenker på noen, blir det ikke galt å gi en oppmuntring, 
uansett om påminnelsen kom fra Gud eller ikke. Kanskje denne tiden gir oss spesielle muligheter 
til å nå ut med Guds velsignelse, slik at lyset og håpet blir ekstra synlig i dager som oppleves ut-
fordrende for mange.  
 
 

Hilde Grøthe 
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Av Harald Flå  
De fleste frikirkefolk forbinder Bronselaget 
med vakker sang. Ikke få har opplevd Harald 
Sødal idet han med innlevelse dirigerer koret. 
Men ikke alle har fått med seg hvorfor akkurat 
navnet Bronselaget. Harald har ingen proble-
mer med å gi en god forklaring. Vi har ikke 
noen ambisjon om å bli et gullag, sier han, og 
sølv er opptatt av Sølvstrupene som synger i 
Kilden. Da er bronse et godt alternativ. Han 
henviser også til at under olympiaden i 1936 
ble det norske fotballaget legendarisk, nettopp 
fordi de fikk bronse. 
Koret har 40 medlemmer og de aller fleste 
stiller opp til hver øvelse. De fleste er pensjo-
nister godt opp i årene. Men noen nedre al-
dersgrense er det ikke. Eldstemann er 88! 
Harald er svært bevisst på sangstilen til koret. 
Han underslår ikke at han er svært glad i det 
klassiske innen sang og musikk og det preger 
også hans sangvalg for Bronselaget. Han øns-
ker å holde vedlike tradisjon og den unike 
gamle sangskatten. Han forsøker å ta fram det 
beste fra tidligere generasjoner. Og han har 
mye å ta av for han har fulgt både tidligere 
musikk-
koret og 
blanda-
koret i en 
årrekke. 
Han nev-
ner noen 
av disse 
slitester-
ke sange-
ne: 
«Jesus 
lever», «Et navn blott jeg vet» «Frykt ei, jeg 
er med deg» og ikke minst sanger som ble 
sunget av juniorkoret som «Se markene er 
hvite» og «Vi lover Herrens navn».  Noen av 
de som var med i juniorkoret i 60-70 årene er 
nå med i Bronselaget! Ja, de utgjør faktisk en 
stamme i koret.  
Foruten frikirken i byen synger koret også i 
andre frikirker i omegnen. Og det er ikke bare 
frikirkene som har gleden av å høre Bronsela-
get. I Oddernes menighetshus, Voie kirke og 
Mosby bedehus har de også stilt opp. Men de 
har også andre sanger på repertoaret. I fjor 

sang de på Krigsseilernes dag på Arkivet. Da 
sto Vera Lynn og Otto Nilsen i sentrum. Det 
skulle vært repetert i år, men dagens situasjon 
har forhindret dette. 
Bronselaget ble startet opp i 2013 etter en fo-
respørsel Harald fikk. Hele tiden har han fått 
god støtte av pianisten Jon Kleveland. 
Harald Sødal er ikke noen ungdom lenger. Det 
bare virker slik. Han er født i 1938 og er altså 
kommet opp i 80-årene. Han sier han vil holde 
på så lenge helsa holder. Og han er velsignet 
med god helse og det mener han forplikter. 
Musikk og sang har vært viktig for ham det 
meste av livet. Det ble hele 33 år som dirigent 
for juniorkoret og 20 år i indremisjonens 

mannskor. 
Og han sier 
at de største 
øyeblikk 
han har hatt 
innen sang-
en er når 
koret har 
hatt full 
klaff. Han 
har ikke 

bare vært dirigent. Han arrangerer også og han 
bruker mye tid og arbeider med harmonise-
ring. 
Vi må også få noen ord fra en av deltakerne i 
koret, Anne Grete Løvgren Gundersen. Hun 
har vært med i koret i to år. Hun er svært glad i 
å synge og gir klart uttrykk for at hun setter 
pris på de gode gamle sangene som Harald har 
funnet fram. Hun synger stemmen alt. Hun 
medgir at det sosiale det medfører å være med 
i koret er svært verdifullt og samholdet er det 
ikke noe å klage på. 

Bronselaget 

Konsentrasjon 

Koret får lov til å sitt under øvelsene 
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Andreårskull på «40 dager» til høsten 

Av Kåre Melhus 
 
Det var to av fjorårets kull 
på «40 dager» som ga stø-
tet til organiseringen av et 
andreårskull. De ville vite 
mer om Bibelen enn det de 
lærte ved å møtes hver fre-
dag i 40 uker.  Lasse Harv, 
som leder kurset, sier at 
fokuset på «40 dager» er 
det personlige gudsforhol-
det og derigjennom en ut-
rustning til liv og tjeneste. 
 
Utfordringen fra de to jen-
tene ble tatt på alvor og nå 
planlegges en oppstart i 
september, dersom korona-
situasjonen tillater det. 
Lasse forteller at bibelstu-
diet på andreåret, er delt i 
fire:  det gamle testamen-
tet, det nye testamentet, 
dogmatikk/apologetikk og 
etikk/kirkehistorie. 
 
Til å undervise i dette har de skarpskodde teo-
loger med lang undervisningserfaring.  Vår 
egen Oddvar Søvik er med.  Det samme er 
Kurt Hjemdal, tidligere rektor ved Bibelsko-
len i Grimstad. Til å undervise i apologetikk 
har de fått med ekteparet Margunn og Lars 
Dahle fra NLA Høgskolen.  Lars har britisk 
doktorgrad i apologetikk. I tillegg vil det være 
undervisningskrefter fra Ansgarskolen, Bibel-
skolen i Grimstad, Misjonskirken og UiO 
 
Lasse gleder seg over at det har vært folk fra 
hele det kirkelige landskapet i byen vår, blant 
de rundt 40 som har fått plass på «40 dager» 
hvert år i de ca 20 årene kurset har vært holdt i 
Kristiansand Frikirke. Han er klar over at det 
er forskjellige teologiske syn på noen av de 
spørsmål som en nå vil støte på i dypdykket 
som deltagerne på andreåret skal foreta.  Un-
derviserne representerer også forskjellige teo-
logiske tradisjoner, så deltagerne får et bredt 
innsyn.  De som har undervist til nå sier at de 

er inspirert av deltagernes aktive lytting.  De 
fleste deltakerne er i heltids jobb, men organi-
serer livet slik at de i 40 uker har fri hver fre-
dag.  Mange går i denne tiden ned i 80 prosent 
stilling, men mener at det er vel verd innsat-
sen. Og nå vil de ha mer. 
 

 
13. mars stanset undervisningen. 17. april gjøres et forsøk på nettba-
sert undervisning. 
Lasse Harv, Jan Kjosavik (Filadelfia) og Harald Eikeland under 
innspillingen av leksjonen. 

 
 
 Timeplan for «40 dager» 
 
 08.00 Staben møtes 
 09.00 Lovsang 
 10.00 Undervisning 
 11.45 Lunch 
 12.30 Undervisning 
 13.15 Selvstudium/gruppearbeid 
 15.00 Slutt 
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Hvor sunn er vår menighet? 
 
Av Kåre Melhus 
 
Det er godt å ta en grundig helsesjekk av og til, 
både for mennesker og menigheter.  Kristian-
sand Frikirke har gjennomgått to slike helse-
sjekker, den første i 2016 og den siste nå i 
2020.  Det er Naturlig Menighetsutvikling
(NaMu) som har foretatt undersøkelsene.  Det-
te er en tverrkirkelig medlemsforening startet i 
2014.  NaMu er en del av et internasjonalt 
nettverk som heter Natural Church Develop-
ment (NCD) 
 
Undersøkelsen består i at menighetens ledelse 
og aktive, frivillige menighetsmedlemmer sva-
rer på et spørreskjema med 85 utsagn på nettet. 
Ommund Rolfsen fra NaMu har foretatt begge 
undersøkelsene og på bakgrunn av svarene på 
spørreskjemaet har han tegnet en menighets-
profil.  Denne kan studeres på menighetens 
hjemmeside. 
 
Undersøkelsen konkluderer 
med at Kristiansand Frikirke er 
en sunn menighet.  Den har 
som alle andre menigheter styr-
ker og svakheter, som synlig-
gjøres på figuren.  Den svarte 
sirkelen representerer gjennom-
snitts-menigheten. Den gule 
stiplede linjen er resultatet av 
2016-undersøkelsen og den 
hele linjen gir resultatet fra 
årets undersøkelse. 
 
Jo lenger mot periferien linjen 
kommer, jo bedre er det.  Figu-
ren viser at nådegavebasert tje-
neste er vår sterkeste side.  Her 
ligger vi godt over gjennom-
snittet.   Vi kan også lese at vi 
på dette området har hatt frem-
gang fra 2016. 
 
Vårt svakeste punkt er inspire-
rende gudstjenester.  Her har 
det også vært framgang siden  

 
2016, men vi ligger fremdeles under gjennom-
snittet. 
 
Leder i Eldsterådet Are Røiseland og pastor og 
daglig leder Endre Sagedal sier til FrikirkeAk-
tuelt at det er vanskelig å peke på spesielle 
tiltak eller «grep» som har ført til en økning i 
tilfredsheten med den nådegavebaserte tjenes-
ten.  Når det gjelder gudstjenesten sier de at, i 
en stor flergenerasjons-menighet, kan det være 
vanskelig å tilfredsstille alles forventninger i 
en og samme gudstjeneste.   Folk i samme ge-
nerasjon kan også ha forskjellige behov.  Noen 
ønsker seg mer lovsang, mens andre ønsker 
seg mer dyptpløyende forkynnelse. Begge un-
derstreker at det arbeides kontinuerlig med 
utviklingen av gudstjenesten, og de er glade 
for at undersøkelsen viser en økt tilfredshet 
med gudstjenesten fra 2016 til nå. 



 7 

Damenes misjonsforum er igang 
Av Gudny Cully 
 
I januar i år feiret Kristiansand frikirke 100 års 
jubileum for menighetens misjonsforenening. 
Dette ble også en markering av at misjonsfore-
ningen ble lagt ned i sin daværende form. En 
trofast gjeng med eldre misjonskvinner hadde 
fullført oppdraget sitt og valgte å legge inn 
årene, og ga stafettpinnen videre til en litt 
yngre garde. Det vil si, det gamle styret gikk 
av, men vi håpet at de fleste kvinnene  ville 
fortsette. Etter en grundig forberedelse og med 
nytt navn og nye ”koster” debuterte Damenes 
MISJONSFORUM med sin første samling 25. 
februar. Det var et fryktelig uvær denne kvel-
den og en del av de eldste kvinnene satt vær-
faste hjemme. Likevel var vi nesten 50 stykker 
samlet i peisestua og vi fikk inn over kr. 8.000,
- i kollekt. Vi takker Gud for en slik god start. 
 
Denne første kvelden hadde vi fokus på Etio-
pia, og Anne Grete Gundersen presenterte Fri-
kirkens historie i Etiopia og de ferskeste nyhe-
tene fra Didessa-dalen.  Birgit og Jostein Se-
numstad, Svein Gunnar Gundersen og hun selv 
hadde nettopp kommet hjem fra et besøk hos 
Gumuzfolket i Blånil-og Didessadalen. De ble 
møtt av varme og takknemlighet for at vi be-
søkte våre fjerne søsken og at vi ikke har glemt 
dem. Vår oppgave er å be for dem, støtte ut-
danning av ungdommer, prestestudenter og 
menighetsledere. De ba oss innstendig om å 
hilse og takke, sier Anne Grete. 
 
Damenes MISJONSFORUM møtes hver fjer-
de tirsdag i peisestua kl. 19.00. Tirsdagen midt 
mellom møtes vi kl. 11.00 på Grønn Slette for 
å gå tur i Jegers. 
 
Tirsdag 10. mars hadde vi vår første tur. Igjen 
ødela været for et godt fremmøte. Vi var fem 
stykker mellom 69 og 84 år som trosset regn-
været og møtte opp i regntøy, gummistøvler og 
sydvest. God stemning, fellesskap og nye be-
kjentskap var noen av erfaringene vi tok med 
oss hjem. 
 
Vi i styret har tatt noen valg for at misjonsar-
beidet skal blomstre her hjemme og gi gode 
resultater der ute. Vi har allerede hatt et samar-

beidsmøte med Misjonsutvalget i menigheten 
og ønsker et tett samarbeid med dem fremover. 
Vi ønsker også et godt samarbeid med menig-
hetens ledelse og Frikirken sentralt. Nærheten 
til arbeidet ute er nødvendig og internett vil bli 
brukt flittig for at dette blir en realitet. De fles-
te av styrets medlemmer har personlig kontakt 
og er involvert i flere av misjonsprosjektene vi 
arbeider for. 
 
Pga. koronaviruset har det meste blitt forandret 
i Norge denne våren. Så også i menigheten. 
Driften av Misjonsforum er lagt på is inntil 
videre. Selv om vi ikke kan møtes i kirka, 
trenger vi slettes ikke å legge misjonsengasje-
mentet på is. Bønnene våre og kollekten vår er 
nå viktigere enn noen gang og kan videreføres 
av den enkelte via hjemmene våre. Pengene 
vippses til menigheten 19388 med tilleggstekst  
”Damenes misjonsforum”. For de av dere som 
ikke bruker Vipps, kan dere legge pengene i en 
konvolutt med samme tekst på og levere den 
til kontoret i kirka. Selv om kirka er stengt, 
skal kontoret være bemannet. Ved å gjøre dette 
til en månedlig kjærlighetshandling så lenge 
unntakstilstanden pågår, vil dette bidra til ”lys 
i mørket” for noen der ute, samtidig som det 
bidrar til velsignelse for oss her hjemme.  
Ps. Vi har startet ei facebook gruppe. Søk på 
”Damenes Misjonsforum” og bli medlem. 
 

Misjonsforum støtter arbeid blant Gumuz-
folket i Etiopia.  
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Juniorturer under krigen 
Arne Wilhelm Haugland har gitt oss en hånds-
krevet historie fra krigens dager. Den er sann-
synligvis skrevet av Kjell Høiesen. 
 
En hilsen fra 1943 – 45 
La det med en gang være sagt at det å være ju-
nior vel alltid vil være det samme – for så vidt 
som vi alle er så like i den alder. Det var for oss 
som det vel også er for dere i dag, en bryt-
ningens tid med overveldende inntrykk fra alle 
kanter – av både godt og ondt. 
Juniorforeningen ga oss de gode og verdifulle 
impulser. Gjennom den ble vi penset inn på de 
rette tanker, som gav oss de rene og sunne inter-
esser og det rette livssyn. Vi fikk Jesus malt for 
vårt indre øye av ledere hvis høyeste ønske var å 
gi oss det ene nødvendige. 
Minner?..... Så sant har vi minner. Vi skrur tids-
viseren tilbake og befinner oss plutselig på den 
støvete, svingete landeveien mellom Kristian-
sand og Birkeland – på den tid spøkefullt kalt 
«Gårdsvei 40». En lang rad med glad ungdom 
på sykkel på vei til juniorleir i Treungen. Årstal-
let er 1943 – et av krigsårene. At det er barke-
brødstider kan en forøvrig se av kjøredoningene 
som alle strutter av ståltråd og tjærebånd og 
mangel på vedlikehold. Det fins nemlig ikke noe 
å vedlikeholde dem med. Først i køen kjører rei-
selederen – deretter alle vi menige juniorer – og 
til slutt – nok en leder, som har funksjon som 
oppsamler og verkstedvogn – til hjelp for dem 
som av tekniske grunner må gi opp for en stund. 
Vi har dekk på syklene som vi i dag ikke hadde 
turt kjøre med på stuegolvet hjemme. Det er om-
spunnet med tjærebånd – ja til og med papirtau 
og ståltråd. Svært ofte sier det – Pang! Og verk-
stedvogna må tre i virksomhet, med førstehjelp – 
og så går det videre igjen. Og frem kom vi – et-
ter først å ha overnattet på Dølemo på en låve. 
Men ved fremkomsten hadde vi to juniorer på 
slep i tau, fordi henholdsvis pedal og bremse var 
røket underveis. To stykker sleper – mens den 
tredje er bundet bak og skal være bremse. Straks 
før inngangsportalen til leiren – samler vi oss i 
flott formasjon, og så svinger vi vinkende og 
smilende – og ikke så lite stolte inn på leirområ-
det. Her blir vi møtt med hurrarop og smilende 
glade fjes. 
Og så minnes vi alt så tydelig. Innkvartering på 

lovene i nabo-
laget. Den 
store utstil-
lingshallen for 
rever – som 
var blitt spise-
sal for anled-
ningen. Her stod bordene dekket. 4 skiver brød 
til hver – og en klatt smør som i hvert over-
flodssamfunn neppe ville vært for mer enn en 
spøk å regne. Men så la vi til gjengjeld grovt 
på av kålrabisyltetøyet. At appetitten var i or-
den – det kan dere stole på – og vit at vi var 
takknemlige for hver matbit vi fikk. 
Også vi syntes – som de fleste juniorer i en viss 
periode, at kunne vi bare få lurt oss ut av leir-
området og foreta oss ting på egenhånd – så 
var det svært til karsstykke. At det imidlertid 
egentlig var oss selv som ble lurt, er vel noe vi 
alle senere er blitt fullt klar over. Hvem fra 
denne tiden minnes vel ikke hin frydefulle etter-
middag på tømmerstokkene på Nisservann. 
Drevne tømmerfløtere ville vært for nybegyn-
nere å regne – mot all denne suverene entu-
siasme som ble lagt for dagen. Men så kom 
altså forstander Rike og gjorde en brå slutt på 
herligheten – ved å jage oss hjem – om enn 
ikke akkurat til kjøttgrytene – så i hvertfall til 
lapskausen – som besto av poteter, fiskepølser 
og vann. 
Men de gildeste stunder var nok ofte de gode 
og festlige samvær i møtesalen. Friske innlegg 
og vitnesbyrd – og masser av sang. «En jubel-
sang til Herrens pris. Vår hjertetrang må løses 
ut på ungdoms-vis.» Slik lød en versestrofe fra 
leirsangen i 1943. Et par år senere, 1945, er vi 
igjen på leir. Nå er de nasjonale farger igjen å 
se på hver eneste flaggstang. Norge er fritt 
igjen – og juniorforeningen har leiren på 
Skauen pensjonat i Høvåg. En festlig leir med 
egen hornmusikk. Vi husker glimt fra båtturen i 
skjærgården – leirbålet, og at vi en kveld fikk 
hvitt brød til aftens. 
La meg så i fleng nevne våre skiturer, skøytetu-
rer og ikke minst kjelketurer – samt festkvelder 
på Jernes’ hytte i Narvika. Festlige tilstelning-
er i kirken manglet heller ikke, selv om vi av 
hensyn til brenselsvansker ofte måtte ty inn i 
private hjem. Eksempel herpå kan nevnes grøt-
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festen hos Andersen i Torridalsveien. Menyen var 
altså grøt – og desserten en gulrot. 
Men gildt hadde vi det – og alltid hadde våre tro-
faste ledere Lauvland og Holte med oss. 
Mye, mye mer kunne nok skrives om av minner fra 
denne tiden – det kunne ved ettertanke mest fylle en 
hel bok. Og alle minnene er lyse – for det er de lyse 
minner som har verdi og som vi derfor oppbevarer. 
La meg tilslutt ønske juniorforeningen hjertelig til 
lykke med jubileet og gratulere hvert aktivt medlem 
med det prektige, driftige og livskraftige fellesskap 
som foreningen er i dag. Vi ønsker Guds rike sig-
ning over det videre arbeid. 

 

 
Påskespillet 2020 
 Av Randulf Roaldsnes 

Som de fleste nok har 
fått med seg – det ble 
ikke noe påskespill i 
år. Alt var klart, sang 
og drama var innøvd 
og det var bare felles-
øvelsene som gjensto. 
Skuffelsen var stor når 
vi måtte ta bestemmel-
sen om å avlyse. Det er 
ikke tatt noen avgjørel-
se om hva vi gjør til 
neste år, men mange 
har allerede satt påske-
spillet høyt på ønske-
lista. Som et reservetil-
tak så la vi i slutten av 
påsken ut et opptak av påskespillet fra 2018 på Vi-
meo. Det ble over 160 visninger! Men påskespillets 
øversteprest Kaifas (som til daglig har en ekstra-
jobb som kommunelege under pseudonymet Dag-
finn Haarr) sørget for en miniversjon på to og et 
halvt minutt i selveste Kilden. Sånn skal det være! 
Og ta med dere Dagfinns poeng i intervjuet med 
Fædrelandsvennen – påskespillets budskap gjelder 
hele året. 

Dagfinn Haarr med nesten 
riktig kostyme i en mini-
versjon av påskespillet. 
Faksimilie fra Fædre-
landsvennens sending fra 
Kilden. 
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Av Hilde Grøthe 
 
Da Norge ble ”stengt” 12. mars, fikk det dra-
matiske konsekvenser for livet på Kristian-
sand Folkehøyskole. Vi måtte sende elevene 
hjem så fort som mulig, og i løpet av helgen 

var alle reist. 8. april kom neste store nedtur, 
da regjeringen gav beskjed om at vi ikke får 
lov å samle elevene igjen før skolestart. De er 
selvfølgelig veldig skuffa, og mange av dem 
kjenner mye på savn etter hverandre, og sorg 
over det de har gått glipp av den siste tiden. 
 
For oss ansatte har disse ukene gitt en bratt 
læringskurve i kommunikasjon på sosiale me-
dier. Vi gjør det vi kan for å gi elevene et godt 
undervisningsopplegg, og forsøker å holde 
kontakt med dem både i klasser, grupper og 
enkeltvis. De får et bredt spekter av digital 
undervisning, blant annet om klatring, baking, 
strikking, trening, gitar, fisking, friluftsliv, 
knuter og sang. I tillegg jobber vi for å opp-
rettholde den åndelige inputen skolen vanlig-
vis gir. Vi har laget en gruppe der vi daglig 
legger ut bibelvers, refleksjoner og en lov-
sang, og ca halvparten av elevene har meldt 
seg inn i denne bibellesegruppa. Jeg har også 
et valgfag som kalles ”Bål og bok”, der jeg 
leser en roman med svært tydelig kristent inn-
hold (”Skuret”), og nå som vi ikke kan samles 
rundt bålpanna på skolen mens jeg leser, opp-
fordres elevene til å komme seg ut der de bor, 
tenne bål (før bålforbudet trådte i kraft        
15. april), og lytte til lydfilen jeg deler, der 
jeg leser inn to kapitler i uka. I tillegg fortset-
ter vi med fellesfaget vår ”Framtid og håp” 

der vi samles i digitale grupper hver tirsdag og 
kveldsmøter hver tirsdag kveld.  
 
Tirsdag 21. april skulle vi ha vitnemøte, og 
oppmuntret elevene til å sende inn noen av de 
troserfaringene de har hatt i løpet av året. Det 

kom inn mange flotte bidrag, og jeg har fått 
lov til å dele Julies vitnesbyrd med Frikir-
keAkuelts lesere:  
 
“Når jeg tenker på starten av min «reise» fra 
å ikke tro på noen Gud og til å bli kristen, så 
er det spesielt ett minne som dukker opp. Det 
var tidlig i høst, under en elevkveld, der alle 
elevene var samlet i gymsalen. Jakob (en av 
årets traineer) kom med noen kloke ord, men 
det var det han sa om å tørre å være 
nysgjerrig på Gud og på det å tro, som jeg 
sitter spesielt igjen med.  
 
Jeg kommer fra et samfunn som har en helt 
annen tankegang og mentalitet i forhold til tro, 
så masse av det som ble sagt på tirsdagsmøter, 
noen ganger på Framtid og håp og bibelgrup-
pene var veldig fjernt og uvant for meg å høre. 
At noen kunne ha et så nært, personlig og 
kjærlig forhold til noen man ikke fysisk kunne 
se. Jeg har naturligvis adaptert den men-
taliteten til de rundt meg hjemme, og var i 
starten veldig skeptisk til hele konseptet.  
 
Men hvis vi for eksempel, ble oppfordret til å 
komme på et tirsdagsmøte, bare for å se hvor-
dan det var, dukket ordene «tørre å være 
nysgjerrig på Gud» opp i hodet mitt før jeg 
rakk å «avskrive» det hele. Jeg dro på ett 

Hva skjer på  

Kristiansand Folkehøyskole? 

Fra folkehøyskolens juletrefest i Frikirken 
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Av Harald Flå 
 
Vi rakk å få gjennomført en tur før koronaen 
satt en stopper for flere vårturer. Men den 
dagen vi hadde valgt var den eneste i vinter 
med ufyselig vind og snøføyke helt ut til kys-
ten. Skeptikeren var i tvil om noen i det hele 
tatt ville våge seg ut, men den gang ei. Tirs-
dag 25. februar stilte tretten turklare kvinner 
og menn opp på parkeringsplassen ved 
Svartjønn. Med lua godt nedover ørene bar 
det inn i Baneheia og langs kjærlighetsstien. 
Men været innbød ikke til kjærlige omfavnel-
ser. Vi vandret forbi sykehuset og ned til elva 
og opp langs Otra elvepark i motvind og snø. 
Heldig for turfølget var at Otra laksefiskelag 
hadde satt opp en gapahuk som var akkurat 
stor nok til å huse vandrerne. Og her ble vi 
sittende så tett at det ikke var noe problem å 
holde varmen. 
 
Etter niste og kaffe delte Torleif Haugland 
noen ord med oss. Hva kunne vel passe bedre, 
da vi satt og hadde flott utsyn mot elva, enn at 
han siterte noen vers fra salme 1: «Salig er 

den som ikke følger lovløses råd, ikke går på 
synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 
men har sin glede i Herrens lov og grunner på 
Hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet 
ved rennende vann». Om ikke elva var stri så 
var det dog rennende vann som fløt forbi like 
ved oss. 

 Vandretur med kjerka 

Vinterlig forhold langs kjærlighetstien 

tirsdagsmøte, og selv om jeg kanskje ikke 
skjønte så mye av det som ble sagt i starten, 
og satte spørsmål ved mye av det, så gikk jeg 
derfra med en god-følelse som jeg ikke kan 
huske å ha kjent på så mange ganger før - 
uansett hvordan dagen min hadde vært i 
forkant møtet.  
 
Jeg endte opp med å gå på flere og flere 
møter, og begynte etterhvert å delta på bibel-
gruppene. Den dag i dag er jeg en stolt eier 
av studentbibelen, jeg ELSKER å synge 
lovsang for full hals enten når jeg lager mat, 
ordner meg på badet, eller bare føler meg 
ekstra takknemlig, u name it! Jeg har kommet 
langt på vei i min reise, jeg har lært utrolig 
masse om meg selv og har et helt annet syn på 
både meg selv og verden den dag i dag. Jeg 
har fått noen utrolig fine erfaringer, op-

plevelser og relasjoner, og er utrolig 
takknemlig for den muligheten jeg har fått til 
å bli kjent med Gud og hvordan det er å leve i 
fellesskap med han. Jeg er så sykt glad for at 
jeg turte å være nysgjerrig på Gud! Selv om 
jeg er ganske «fersk» som kristen, så har nok 
denne reisen akkurat begynt - og jeg gleder 
meg til resten!” 
 
Det er en stor glede å få høre slike vitnesbyrd 
fra elevene! Gud er virksom og til stede både 
på skolen, og i ungdommenes hverdag etter at 
de er kommet hjem. Takk til hver enkelt av 
dere i menigheten som er med i forbønn for 
både ansatte og elever på Folkehøyskolen. Vi 
er avhengige av Gud hver dag, og forbønnen 
og støtten fra dere er ekstra viktig for oss nå i 
denne krevende tiden. 
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Ungdomsarbeid i en digital hverdag 
Av Stein Arve Graarud 
 
På ettermiddagen 11. mars var vi midt i forbe-
redelsene for kveldens TØFF-kurs. Liv Marit 
Gumpen sto på kjøkkenet og lagde mat for alle 
ungdommene. I løpet av to timer ble hele sam-
funnet stengt ned, og vi måtte avlyse kveldens 
kurs, konfirmantundervisningen dagen etter, 
samt søndagens gudstjeneste. Med ett ble kir-
kene digitale, og læringskurven var bratt.  
 
 
Frikirkens ungdomspastorer kom raskt sam-
men for å filme taler og undervisninger, som 
kunne brukes i alt landets ungdomsarbeid.  
 
 
Konfirmantundervisningen foregår på Face-
book. Der har jeg først en liveundervisning om 
dagens tema før vi samles til samtalegrupper 
og bønn på Messenger.  
 
 
Vi har også laget noen filmer for VOX. Mikal 
Hægeland har gjort en stor jobb med å både 
filme og redigere mens Andreas Gabrielsen 
har mikset lyden. Se det gjerne på menighetens 
hjemmeside.  
 
 
På YouTube ligger mye av det Frikirken har 
laget. Søk på «Hjemmekirke». Jeg vil spesielt 
anbefale Eric’s videoblogg. Eric Tryland leg-
ger ut ukentlige programmer for ungdom.  
 

 
 

Marthe Lende og Mathea Kilane leder lovsang 
som sendes digitalt 



 
  

 

    

 

 

 

 Ledig annonseplass  

 

 

 

  

 Ledig annonseplass  

Ledig annonseplass   
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Nytt fra menigheten 
Kirken Tollbodgata 66 
Kontor Tollbodgata 64 
Kontortid  Mandag kl. 10-13 
 Tirsdag, onsdag og 

torsdag  kl. 10-15 
  Tlf. 38 12 10 30 
 
Pastor  Harald Eikeland 
  92 42 76 40 (mob) 
Pastor Hilde Grøthe 
 47 91 42 92 (mob) 
FriBU-pastor Stein Arve Graarud 
 41 32 42 63 (mob) 
Daglig leder Endre Sagedal 
 94 01 03 09 (mob) 
Sang- og musikkleder  
 Jon Kleveland  
 46 88 71 22 (mob) 
Formann eldsteråd 
  Are M Røiseland   
  91 366 556 (mob) 
Driftsleder Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontakt  Administrasjonsråd 
 Roald Fidje 
 90 09 63 50 (mob) 
Kontaktperson  kirkeverter 
 Kontoret 
 Tlf. 38 12 10 30 
 
E-postadresse  
kristiansand@frikirken.no  
 
Hjemmeside  
www.kristiansandfrikirke.no 
Bankkonto         8220 02 86266 

Døde 
 

Øyvind Wold 

16 tida – så var det helt klart, vi måt-
te kutte alt. TØFF kurset som skulle 
være kl 18.00 ble avlyst. Det gikk 
fort. 
Så hvordan være menighet når kirka 
er stengt?  
Digitale løsninger for å formidle 
korte andakter var det første vi tok 
tak i. Harald Eikeland brukte sin 
Huawei mobiltelefon, spilte inn og la 
ut på Facebook. Vi skjønte etter 
hvert at det ble bedre lyd hvis vi 
spilte inn på «stille rom» enn i kirke-
salen. Og flere tusen har sett de an-
daktene. 
Så ble det koordinert felles innspiller 
av gudstjenester i Lyngdal Frikirke 
torsdag 19.03. Hilde Grøthe var der 
borte en 12 timers dag og spilte inn 
flere, sammen med Rune Tobiassen 
og andre. Disse distribueres via 
YouTube, lenk ligger på hjemmesida 
vår. Og samtidig var det innspilling 
av ungdomsmøter i Hånes Frikirke, 
hvor Stein Arve Graarud var med. 
Han skriver mer om digital kirke for 
ungdom i en egen sak her.  
Fredag 27.03 var det innspilling av 
påskens gudstjenester i kirkesalen. 
Med god hjelp fra David Holme, 
som jobber med film i Kilden, så 
spilte vi inn Palmesøndag, Skjær-
torsdag, Langfredag og 1. Påskedag. 
Visningstallene for disse gudstjenes-
tene er på over 300 komplette vis-
ninger, og det vil jo ofte være flere 
personer som ser/hører pr. skjerm. 
Så vi har nådd flere enn det vi van-

ligvis gjør.  
Vi har felles gudstjeneste med Dom-
kirka 2. påskedag, og i år ble det 
«Drive-in» gudstjeneste på Torvet. 
100 biler, fullt Øvre Torv, samt en 
god del mennesker til fots – med 
god avstand. Fungerte fint det også.  
Telefoner og meldinger blir også 
mer brukt enn vanlig. Besøkstjenes-
ten kan jo ikke komme hjem til folk, 
men ringer. Og staben har også 
brukt telefon for å ha kontakt med 
folk.  
Vi har lånt en del utstyr, men har nå 
bestilt kamera som er underveis, og 
får et godt teknisk utstyr for å kunne 
spille lyd, bilde i kirkesal. Harald 
Eikeland leder an dette arbeidet, og 
får med seg noen flere.  
Vår hjemmeside vil jo være stedet 
hvor vi legger ut lenker til de ulike 
digitale tilbudene. På hjemmesiden 
kan du også skrive deg på nyhets-
mailen, gjør det om du ikke allerede 
er på. Og Facebook bruker vi også, 
meld deg på gruppen Kristiansand 
Frikirke.  
Det er jo historiske tider vi befinner 
oss i. Det har vært påskegudstjenes-
ter i Norge siden tidlig middelalder, 
de ble avlyst i år over hele landet. 
Nesten hele verden har stoppa opp. 
Det har heller ikke skjedd før. Vi 
kan ikke ha samlinger i kirka – 
hvordan være en åpen menighet da? 
En utfordring som vi søker å finne 
ut av. Som pastorteam er vi veldig 
åpne for kontakt, ring eller mail oss.  

 
Men Frimat lar seg ikke stoppe! 
 
Det ble en brå stopp i mars for nesten alle aktiviteter i Frikirken på grunn av 
Coronaviruset . Men å stanse også Frimat ville få svært alvorlige konsekven-
ser for de ca 100 som hver torsdag kommer  for å få en pose med dagligvarer. 
Vi måtte på en eller annen måte prøve å gjennomføre Frimat, og tenke på 
sikkerthet og smittefare  
Løsningen ble å dele ut plastposene fra kirkedøren og passe på at folk som 
kom holdt god og riktig avstand .Også våre trofaste sjåfører ble minnet på 
smittevernreglene , og det var kun 3 personer under pakking og utdeling . Alt 
ledet  riktig og forsvarlig av våre gode ledere  Rupan og Steinar. 
Og vi har klart å gjennomføre Frimat og fortsetter å dele ut mat hver torsdag 
framover . En stor takk til alle frivillige som selv i disse krevende tider  
hjelper til å spre litt glede og nødvendige varer til et voksende antall mennes-
ker i byen vår. 

 
Kirka er stengt –  
menigheten er åpen 
 
Onsdag 11.03 kl 13.00 hadde vi et 
møte på kontoret, med Svein Gun-
nar Gundersen (lege) og flere fra 
staben. Det var urovekkende mel-
dinger om Corona-viruset, og slik 
vi så det kl 13.00 var det at vi 
måtte kutte nattverd og servering 
av kirkekaffe. Tre timer senere, i 



Hva med staben i 
disse tider? 
Av Endre Sagedal 
I skrivende stund er det en drøy 
måned siden vi måtte stenge kirka. 
Det har jo medført en ny måte å 
være kirke på, og mange av de van-
lige arbeidsoppgavene er falt bort. 
Så er noen nye kommet til. Hold-
ningen fra Frikirken sentralt, Pres-
byteriet og eldsterådet har vært at vi 
skal søke å unngå permitteringer. 
Det er også en måte å vise sam-
funnsansvar på, samt at vi tror vi 
har en viktig rolle.  
Så staben er i sving. En del ledig tid 
bruker vi nå på kompetanseheving, 
et par er med på kurs. Hilde Grøthe 
bruker også noe mer tid på folke-
høyskolen som skolepastor.  
Så får vi se hvordan utviklingen blir 
etter hvert, vi ønsker å være gode 
forvaltere både av tid og penger.  
Økonomi 
God nyhet! Nå i april betalte vi 
ekstra ned på lånet etter byggreno-
veringen, 1,5 millioner ekstra som 
var spart opp over tid. Så resterende 
gjeld er 846 000,-, etter at vi i 
2015/16 renoverte for ca 15 millio-
ner. Imponerende innsats av oss 
som menighet. Har du lyst å bidra 
til å nedbetale resten, så har vi kon-

to 8220 02 86835 til bygg.  
 
Inspirerende historie om nye 
stoler i baksal.  
1. juledag før gudstjenesten kom 
Oddvar Søvik til meg og sa at han 
for første gang hadde sittet i 
baksalen på konserten 22.12. 
Fantastisk konsert, men stolene 
hadde vært vonde for ryggen. Rett 
etter gudstjenesten kom det en bort 
og sa at han hadde en venn som lurte 
på om vi hadde et spesielt prosjekt vi 
trengte penger til. Jeg sa at vi skal 
kutte bygg-gjelda, det er ett prosjekt. 
«Så trenger vi kanskje nye stoler i 
baksalen» sa jeg også, inspirert av 
Oddvar Søvik sin rygg. Noen dager 
etterpå fikk jeg en SMS: Nå er det 
overført 88 000,- til nye stoler!! 
Administrasjonsrådet utfordra Roald 
Fidje til å finne stoler, og han fikk 
med seg Grete Nilsen, Liv Marit N. 
Gumpen og Rannfrid Øvensen. De 
fant fine stoler fra Fyresdal tre, som 
nå er bestilt. Fargen er i gråbeige. 
Leveringen blir vel senere i vår.  
Stoler koster ganske mye, og giveren 
la til 50 000,- ekstra. Og de siste 
kronene kan vi klare ved å selge 
dagens jærstoler. Det er populære 
stoler i dag. 
Roald.fidje@frikirken.no mobil: 900 

96350 om du vil være tidlig ute. 
1200,- for 4 stk, 400,- for enkeltvis.  
Stor takk til anonym giver! 
Givertjenesten er stabil i kirka, da 
mye av den går på fast avtalegiro-
trekk. Det årlige skattefradraget er 
nå 50 000,- i året, en gunstig ord-
ning. Nå har vi ikke ukentlige sam-
linger med kollekt. Ønsker du gi på 
annen måte, så kan du på hjemme-
siden gå til Givertjeneste : 
gi.frikirken.no/kristiansand  Der 
kan du endre din givertjeneste, eller 
bli med på givertjenesten. Du kan 
også ringe oss: 38 12 10 80  epost: 
kristiansand@frikirken.no    Konto-
nummer. 8220 02 86266     VIPPS: 
19388  

Ny hjemmeside for Kristiansand Frikirke  

Denne våren lager ny vi hjemmeside for Kristiansand Frikirke . Det er en digital løsning via Cornestone ,et datapro-
gram som mange av Frikirkemenighetene i Norge har begynt å bruke. 
Hjemmesiden er under konstruksjon og vi forventer at den skal komme opp å gå i løpet av kort tid. Den skal være 
lettere å bruke og mye mer up to date enn den vi har nå. Det er også koblinger til sosiale medier og muligheter for å 
legge inn Podcast og flere digitale løsninger som blir viktige i fremtiden. 



 

Avsender: 
KRISTIANSAND  
FRIKIRKE 
Tollbodgaten 64  
4614 KRISTIANSAND 

 

Brødrene Jølstad har jobbet på Ungdom i Oppdrag 
sin base på Hawaii 

Av Sivert og Tobias Jølstad 
 
Som noen av dere sikkert vet så har vi, Sivert og To-
bias, vært på en reise sammen. Vi tok turen til Hawaii 
i slutten av august for å jobbe frivillig der i regi av 
YWAM (Ungdom i Oppdrag). Dette er andre gangen 
vi besøker Hawaii. Første gangen var vi der på en 
familie-DTS i 2009. Denne gangen var vi med Kokua 
Crew, som er frivillige ungdommer fra hele verden. 
Her har alle ulike arbeidsoppgaver på basen, og vi 
jobbet begge to i Foundation School, som er en mini-
bibelskole for barn i alderen 4-17 år. Skolen har fo-
kus på hjertet og hver uke var det nye temaer hvor 
både barna og vi lærte mer om Gud. Vi var veldig 
heldige som fikk hjelpe til i Foundation School, og vi 
tok med oss mye lærdom herfra.  
 
Det som sitter best igjen fra turen er at vi tror på en 
levende Gud som er god. Vi har begge fått nye kule 
erfaringer fra Ham vi tror på. Atmosfæren på basen 
er som en smakebit på himmelen, der det daglig er 
lovsangsmøter, gode taler, helbredelser og ellers fan-
tastisk stemning. Vi har fått masse ny og god input 
som styrker troen vår, og vi vet begge enda bedre 
hvor vi står. 
 
Tusen takk til alle dere i kirka som har støttet oss 
med bønn, tanker og økonomiske bidrag. Vi setter 
veldig stor pris på det!  
 
Til høsten starter Sivert på fotokunstskole i Oslo, og 
Tobias starter på lærerutdanning i Bergen. Da tar vi 
med oss mye av det vi lærte på turen sammen. Vik-
tigst av alt er at Gud er levende i dag, Han er for oss, 
og Han har en god plan for deg og meg. 
 
 


